
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОРЯДОК ДЕННИЙ № 37

засідання постійної комісії  з питань охорони здоров’я
 та материнства 

07.09.2022         15.00        м. Львів,     вул. Винниченка, 18                      307 каб.

Склад комісії:
А. Ярмола, Л. Цибуля, Р. Дмитришин, О. Дуда, М. Гичка,                                               
Н. Іванченко, Л. Кобецька, І. Ковальчук, М. Кульчицька-Волчко.

І. Про порядок денний постійної комісії.
ІІ. Про розгляд письмових листів керівників органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій:
2.1. Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-1983 від 04.08.2022) щодо інформації 
про виконання у І півріччі 2022 року обласних цільових програм.
Доповідають: С. Куйбіда- директор департаменту економічної політики 
ЛОВА;
О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
2.2. Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-2049 від 10.08.2022) щодо проєкту 
рішення «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності 
до спільної власності територіальних громад Львівської області окремого 
індивідуально визначеного майна».
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної 
ради.
2.3. Про розгляд листа ЛОВА (вх. № 02-2256 від 05.09.2022) щодо проєкту 
рішення «Про реорганізацію КНП ЛОР «Львівський обласний державний 
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр» та КНП ЛОР 
«Львівський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення» 
шляхом приєднання до КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр».
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної 
ради;
Ю. Вендзилович – директор КНП ЛОР «Львівський обласний державний 
клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр»;
Т. Пошивак – директор КНП ЛОР «Львівський обласний спеціалізований 
центр радіаційного захисту населення»;
Р. Пукаляк – директор КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний 
діагностичний центр».



2.4. Про розгляд листа КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований 
дитячий медичний центр» (вх. від 02.06.2022 № 02-1504) щодо виділення 
коштів у сумі 110, 990 тис. гривень на капітальний ремонт пасажирського 
ліфта.
Доповідає: А. Синюта- директор КНП ЛОР «Західноукраїнський 
спеціалізований дитячий медичний центр».
2.5. Про розгляд листа КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» щодо передачі об’єкту на вул.. 
Кордуби, 4а для розміщення адмінпідрозділу Центру ЕМД (вх. від 29.07.2022 
№ 02-1908).
Доповідають: А. Васько – в. о. генерального директора «Львівський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної 
ради.
2.6. Про розгляд листа постійної комісії з питань культури, інформаційної 
політики та промоції (вх. від 03.08.2022 №к107вн-70) щодо заяв членів ЛОО 
ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича про видачу путівок у КНП ЛОР «Лікарня 
відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла".
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я 
ЛОВА;представники ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича.
2.7. Про розгляд заяви мешканки м. Львова Т. Редик (вх. від 05.08.2022 № 01-
ко-584) щодо вирішення питання отримання путівок у КНП ЛОР «Лікарня 
відновного лікування №2 "Центр реабілітації ветеранів ОУН-УПА "Говерла".
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА; 
представники ЛОО ВТ ОУН УПА ім. Ю. Шухевича.
2.8. Про розгляд п. 2 протокольного доручення за підсумками апаратної 
наради в голови обласної ради від 18.07.2022 щодо проекту Концепції 
адаптації базових галузей економіки до умов воєнного стану.
Доповідає: А. Ярмола.
2.9. Про розгляд п.14 протокольного доручення за підсумками XIII чергової 
сесії обласної ради від 14.06.2022 щодо процедури проходження медичного 
огляду добровольчими військовими формуваннями.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
2.10. Про розгляд заяви мешканця м. Балаклії, Ізюмського району, Харківської 
області С. Борисенка (вх. від 09.08.2022 № 01-Б-591) щодо протезування 
кульшових суглобів.
Доповідає: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА.
2.11. Про розгляд листа Міністерства молоді та спорту України (вх. від 
04.08.2022 № 02-1984) про збереження закладів лікарсько-фізкультурної 
допомоги.
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
С. Середа – директор КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер».
2.12. Про розгляд листа Міністерства охорони здоров’я України (вх. від 
23.08.2022 № 02-2156) щодо передачі з державної власності сфери управління 



МОЗ у спільну власність територіальних громад Львівської області цілісного 
майнового комплексу «Дитячий спеціалізований санаторій «Джерело» МОЗ 
України».
Доповідають: О. Чемерис - директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА;
Т. Зозуля- в. о. начальника управління майном спільної власності обласної 
ради.

ІІІ. Різне.

Голова комісії                                                                             Анна ЯРМОЛА


